
Οι πελάτες μας διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν 
προϊόντα τα οποία παρέλαβαν εντός προθεσμίας εκατό 
(100) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής. Υπάρχουν δύο επιλογές:

1. Αλλαγή με άλλο προϊόν (ΔΩΡΕΑΝ):  
Ο τρόπος της αλλαγής είναι άμεσος και πολύ απλός. 
Σας αποστέλλουμε το νέο προϊόν και ανταλλάσσετε το Σας αποστέλλουμε το νέο προϊόν και ανταλλάσσετε το 
παλιό χέρι με χέρι με τον courier τη στιγμή της 
παράδοσης.  Συμπληρώνετε το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ που 
συνοδεύει την παραγγελία σας με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία. H αλλαγή μπορεί να  αφορά οποιοδήποτε προιόν 
επιθυμείτε μέσα από την σελίδα μας. 

2. Πιστωτικό Υπόλοιπο (ΔΩΡΕΑΝ):
Εάν δεν σας αρέσει κάτι άμεσα, μπορούμε να κρατήσουμε Εάν δεν σας αρέσει κάτι άμεσα, μπορούμε να κρατήσουμε 
το ποσό πιστωτικό (χωρίς χρονικό περιορισμό – το 
χρησιμοποιείτε όποτε εσείς θέλετε).Πως θα γίνει αυτό? 
Σας στέλνουμε ένα κουπόνι με το ποσό που αντιστοιχεί 
στην επιστροφή σας και εσείς στην μελλοντική σας 
παραγγελία το τοποθετείτε στο καλάθι αγορών και 
αυτόματα μειώνετε το τελικό σύνολο της παραγγελίας σας 
(μπορεί να είναι και μηδενικό).(μπορεί να είναι και μηδενικό).

Διαδικασία επιστροφής:

Βήμα 1: Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω e-mail 
στο help@styleiconboutique.com ή τηλεφωνικώς 
στο 212 000 2367 για να γνωρίζουμε πως θα 
επιστραφεί ένα προϊόν και να σας ενημερώσουμε 
για την απλή διαδικασία επιστροφής / αλλαγής.

Βήμα 2: Βήμα 2: Οι επιστροφές γίνονται μέ την ACS 
COURIER κατόπιν συννενόησης μαζί μας στη 
διεύθυνση της αποθήκης μας :

ACS COURIER ΔΡΑΜΑΣ
(STYLEICONBOUTIQUE)

Φιλίππου 47, Δράμα, 66100

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να 
γνωρίζετε σχετικά με τις επιστροφές:

- Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει το προϊόν 
να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να μην 
λείπει τίποτα από τη συσκευασία του όπως και να 
περιέχεται στο δέμα η απόδειξη αγοράς. 

- Επιστροφή χρημάτων (Κόστος 3,90€ - με ACS - Επιστροφή χρημάτων (Κόστος 3,90€ - με ACS 
Courier ): Στέλνετε το προϊόν με δική μας χρέωση 
με ACS COURIER (όπως στην περίπτωση του 
Πιστωτικού με χρέωση παραλήπτη) και εμείς θα 
αφαιρέσουμε το ποσό των 3,90€ που είναι η 
χρέωση της αποστολής από το ποσό της 
επιστροφής.

- Επιστροφή προϊόντος γίνεται μόνο μετά από - Επιστροφή προϊόντος γίνεται μόνο μετά από 
επικοινωνία με το www.styleiconboutique.com

-  Στην αλλαγή/αντικατάσταση δεν ισχύουν τα 
εκπτωτικά κουπόνια. 

Σημαντικό: Επιστροφές και αλλαγές ΔΕΝ γίνονται 
δεκτές στα εκπτωτικά προϊόντα που ανήκουν στην 
κατηγορία Clearance - Outlet

www.styleiconboutique.com

ΜΕΓΕΘΟΣ (SIZE)

1. Ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 212 000 2367 ή με email στο help@styleiconboutique.com
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία του ή των προϊόντων που θέλετε να επιστρέψετε.  
3. Αν επιθυμείτε αλλαγή με άλλο προϊόν γράψτε επιγραμματικά το προϊόν όπως στο παράδειγμα. 
4. Με ένα ‘τικ́επιλέξτε  αν θέλετε επιστροφή χρημάτων και τον Τραπεζικό σας λογαριασμό (παρακάτω)

ΣΥΝΟΨΗ:  

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά στο τέλος της σελίδας όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την επιστροφή.  


